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A KAPOSVÁRI „ARANY OROSZLÁN" GYÓGYSZERTÁR 
ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF 

RÉPAY LAJOS 

Még Kaposváron is kevesen tudják, hogy vá10-
suk nagy szülöttjének, Rippl-Rónai József fostő
művésznek melyik ház őrzi leginkább az emlékét 
E nagyi a beCsült művész nevét viseli már a múzeum, 
iskola, utca, tér, ugyanakkor azonban az a szerény, 
ódon kis épület, amelyben a nagy mester 4 fiatal 
évét töltötte, még emléktáblával sincs megjelölve, 
pedig magának a háznak is szép a története 

Az 1752-ben felépült megyeházával véglegesen 
megyeszékhellyé vált Kaposvár még évtizedek 
múlva is csak laBsan fejlődött. A sáros Nagy utcá
jában, közel a megyeházához, szép barokk formában 
építették 1774-ben a Pyrker József patikát, amely 
akkor a várnska hetedik emeletes kőépülete volt. 

Az épület földszintjén, utcára nyíló bejárattal 
helyezkedett el az officina, háta mögött a labora
tóriun1 és az en1elet1e vezető lépcsőház. Jobb oldali 
tágas utcai szobája. volt az inspekciós helyiség; bal 
oldalon volt a régi idők pipázó vendégszobája, a 
későbbi iroda, s az emeleten a több szobából álló 
tágas lakás helyezkedett el 

A n1últ század végi átépítésse] a ]aboratóriun1ot 
a lépcsőház szélességével inegnag-yobbították és a 
feljáiatot a kapualjba helyezték át A tágas ins
pekciós szobát n1ég az 1950-cs óvekbe11 leválasz
tották, az officinál:ól Hzctő ajtaját befalazták és 
kisebb eliítér kialakításá,al a kapualjból kapott 
bejáratot. Ugyancsak megszüntették a falépcsős 
külső pincei lejáratot, helyette a labmatóriumból 
nyíló >as csigalépceőt építettek be. 

A csinos kis épület többszöri áté})Ítések_or sze1en
csé1e scn1 a külső, szép barokk forn1át, sen1 ódon 
bo1tíves szobáit nen1 változtatták nieg annyira, 
hogy jellegében is ká1 osodá.s érte volna. 

A 1icsti egyetemen gyógyszerészi diplomát szer
szett fiatal Rippl József ebben az ódon, boltíves, 
kis ablakú inspekciós szobában fostegetéssel, raj
zolgatással töltötte az éjjeli inspekciók végtelen
ségbe nyúló unaln1as óráit Ez volt az ő birodaln1a, 
ahol a petroleumlámpa gyenge fénye már bera
gyogta művészi lelkének nagy álmát: a festészetet 
:H'áradságos napi munkája után e szobában üdült 
fel és kapott vigaszt érzékeny lelkének apró sérü
léseiért a festészetben Itt kezdte patikaedény
tenezgetéseit, itt gyakorolta pmtrérajzait és -
valószínűleg egy bál szép emlékének a hatása alatt 
- itt festette meg a „Fiatal nő estélyi világos 
ruhában" cín1ű első nagy művét, ami is1nerősei kö
rébe11 ol:y nagy feltűnést s~erzett, hogy a 1nűvésze
teket ked, elő gr Zichy Ödön is felfigyelt a fiatal 
művészre és n1agá-val vitte surdi birtokára, gyer
n1ekei mellé nevelőnek. 

Rippl J ózsej Kaposváron született 1861. május 
23-án, a Nagy utca utolsó házában, a Zigli-iskola 
épületében, ahol apja az iskola igazgatója volt, 
s akinek a négy fiúgyermeke között ő volt a legidő
sebb 

Elen1i iskoláit apja keze alatt végezte Giinná
ziumi tanulmányait Kaposváron 1870-ben kezdte 
1neg, de szórakozottsága, hanyagsága és a „maga
sabb diszciplinák" iiánti fogékonyságának hiánya 
tanárainak állandó kritikáját váltotta ki. Végül a 
gyenge tehetségűnelí:'-fartott Józsefet apja a négy 
osztály elvégzése után 1875-ben beadta a régi 
,,Arany Oroszlán'' gyógyszertárba tanulónak. 

A 14 éves fiú tanárai állandó kellemetlenkedé
seitől menekülve talán kezdetben jobban is érezte 
1nagát új környezetében, de ott is han1arosan rá
jött ana, hogy a figyelmet követelő, aprólékos 
gyógyszerészi munka és a fegyele1n nem az ő egyé
niségének való. Így már kezdetben ellenszenvessé 
vált pályája, annál is inkább, mert egy alkalom
mal munkája közben bal kezefojét kénsavval ala
posan összeégette, aminek nyoma haláláig emlé
keztette a rosszul sikerült pályaválasztási:a. „~~1n
lékezéseim" című önéleti:ajzában részletezés nél
kül emliti meg fiatalkmát: „Művészpályám kezde·· 
tének indulópontjairól nem szólok, mert azok na
gyon hasonlók sok n1ás szellemi foglallcozású en1-
ber pályájának elejéhez, akik nem találták meg 
mindjárt azt a talajt, melybe gyümölcsözőleg vet
hetik el t.ehetRégük magvait„" 

Pályára lépésekor a Magyar Gyógyszerkönyv 
n1ár érvényben volt, így a nehézkes drach1na-súly
rendsze1 és az alkén1iai jelek már ne1n fordultak 
elő a vénveken, de a '!lÍndenféle gyógyszert előál
lító laboratói:iumban nagyon sokféle - ma 1ná1 
ismeretlen -- munkát kellett elvégeznie, an1i ki
melÍtette. Mégis ragaszkodott a diploma megszer
zéséhez, n1c1t szüleinek jó gyermek:e volt ·- vagy 
talán volt tanárainak meg akarta mutatni, hogy 
mégsem olyan tehetségtelen 

Egyetemi tanulmányainak eredménye jobb volt 
a gin1náziuminál, de az általános elégséges ered
mény azt mutatja, hogy nem érdekelte az elvont, 
szár az tudon1á.ny, nen1 tudta kielégíteni a 1nűvésze
tért hevülő i(jú lelkét Másodéves kmában évfo
lyamtársai folké1ésére névnapi ajándékként meg
festette di .. Lengyel Béla professzo~ arcképét, majd 
dr .. Than Károly professzorét is. Ezek a jól sikerült 
sötét tónusú olajképek még ma is az Egyetem falait 
díszítik A Nemzeti Galéria mindkét képet a szig
n6k hiánya dacára is Rippl-Rónai József alkotása
ként regisztrálta (Lengyel Béla képét 780/a-1961, 
Than Károly pmtréját pedig 781/1961. szám alatt, 
de azzal a megjegyzéssel, hogy „Feltehetően 
Rippl-Rónai Józs~f ifjúkori festményei az 1800-as 
évekből" 

Az „Arany Oroszlán" gyógyszertár inspekciós 
szobájában eltöltött esték tették lehetővé nagy te
hetségének lciala.kúlá.sá.t, a 111üncheni festőiskolai 
felvételt, s onnan Munkácsy Mihály oldalán pá
rizsi munkásságát, tehetségének teljes kibontako
zását Ez a boltíves 6don szoba volt a nagy mester 
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1nűvészi bölcsője; n1egérde1nli kegyeletünk -~nél~ó 
Ieróvását legalább egy emléktá?Iával, . ad<Jfg is, 
1níg átadhat,ja hel:v·ét a gyógyszer eszet rehkv1a1nak, 
amelyekkel még ő is dolgozott 
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AFLATOXINOK AZ INFÚZIÓS OLDATOKBAN 

D1. F1ank, P Pharrn Zt.g. 117 (20), i45 (19i2). 
Az egyik NSZK-bEJli gyermekklinikán háron1 gye1n1ek 

hirtelen bekövetkezett halálát az orvosok összE.függésbe 
hozták egy intravénásan adott, xilittartalmú, gyári ké
szítményű oldattal, a1nely állítólag afiat.oxinokkal volt 
fertőzve. Noha ezt a tragikus esetet nen1 lehet egyértel
műen az aflatoxinokra visszavezetni, egyelő1e mégis 
meggondolandó a xilit felhasználása infúziós oldatok 
készítéseko1 

Az aflatoxinok különböző penészgombáknak, f6leg 
az Aspe1gillus flavus Link-nek anyagcse1ete11nékei 
Trópusi vidékek1ől s,..;árn~azó élelmiszerek, illetőleg 
takarmányok az ottani nedves, meleg időjárás folytán 
gyakran penészednek n1eg és fertőződnek aflatoxinok
kal. 

Az aflatoxinok:ra főleg 1960-ban figyeltek fCl, arnikor 
Angliában több inint, 100 OOO pulyka és kacsa pusztult 
el egy rejtélyes betegségben (Turkey-X-diseast;) A be
tegség az állatok 1nliját tán1adta meg. ICidc1ült, hogy a 
baromfiak takaunánya közé penészes földünogyo1'Ó
liszt került. A megindult kutatás során 1962-bcn sike
rült az aflatoxint szintetizálni és hatás1nódját n1egálla
pítani 

Az élehnezési ipai ban és a,,; élelen1vizsgálatokbau ina 
rnár egy1e fontosabb az aflatoxinra való \·izsgálat 8_zá-
1nos penészes élehniszer l.Jől - mint pl. kenyéi ből, uzs
ből, gyümölcsből stb - izolálni tudják az a~atoxint 

Jóllehet az a.flatoxinok e1nbe1re patogén tula Jdonsá.ga 
még riincs tudomilinyosan bizonyítva, az állatkísé1letek 
eredményei alapján feltételezhető, hogy ezek a rnik~
toxinok bizonyos köt ühnényék között az e1nbc11'f-J is 
rendkívül károsak lehetnek. Ezért pl. infúziós oldatok 
előállításako1 a úSÍia- és.pÜ"Ogénmentesség 1nellett figJ cl
met kell fordítani 0setl0gcs afla.toxin-fe1 tő.-;ús1e is 
Nagyobb felkészültség nélkül, vékonyréteg-k101na1.o
g1áfiás rnódszcr1el 1negállapíthatjuk az ilyt1n oldatok
hoz fclhasznlái: anyagok tisztaságát Ha ozt SZfJm előtt 
tartjuk, akkor xilitoldatokat éppenúgy, n1int inú.s in
fúziós készít1nényeket, nagyobb kockázat vállalása 
nélkül állíthatunk elő ( 180) 
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ÚJ KONTI\ACEPTÍVCTM: A „MlNILABDACS" 

Re/ Pharm. Ztg. 117 (19), i26 (1972) 
A Sche1ing-cég bejelentette, hogy JJ!Iic1olut néven 

olyan új antikoncipiens tablettát hozott fürgalomba, 
nlcly hatásmechanizn1us tekintetében eltér az eddig 
használt fogamzásgátló szeTektől Hatóanyag-t.artaln1a 
rendkívül csekély„ 33 OOO drazséban inindössze 1 g 
N-norgestrel - egy sárgatesthormon-hatású anyag -
van„ Az ún. klasszikus fogamzásgátlók esetében az 
öszt1ogén és gesztagén hormonális anyagok gátolják 
az érett pete eltávozását a petefészekből.. A fügan1zás 
meggátlása azonban több részlet.behatás eredménye, 
melyEJk közül valóban az ovuláció meggátlása a leg
füntosabb, de nem egyedüli tényező Ugyanakkor a 
méh és a méhnyak nyálkahárt:yái niinőségi és mennyi
ségi változást szenvednek, befolyásolva ezzel a pet.e
vezeték működését. lVIivel azonban az ovuláció meg
akadályozása viszonylag jelentős beavatkozást jelent 
a nő endokrin rendszerébe, már régebben ke10sték az 
utat, mellyel a fügamzás meggátlását. kisebb beavatko-
zással is el lehet érni. A l\.Iicrolut a klasszikus· fügamzás
gátlókkal ellentétben nem akadályozza meg az ovulá·· 

clót, vagyis az é1ett pete eltávozását, hane1n csökkenti, 
besű1íti és minőségében megváltoztatja. a n1éhnyak 
nyálkáját Ezze~akatlályozza azt, hogy a hínmemü 
magsejt.ek az anyaméhbe hatoljanak és a megtc1mékc
nyítendő női petét elérjék A méhnyálka egyidejű 1neg· 
változása valószínűtlenné teszi egy esetleg mégis nwg
te1mékenyített pete 1negtapadását 

A fentieknél fogva a Miurolut rnegf0lclő fügarnzás
gátló ugyan, de nern nyújt ugyanolyan biztonságot. 
mint az ovulációt akadályozó közismert gyógysze1ek 
használata Közép-An1erikában, Nagy-Britanniában, 
Auszt1iában és Jugoszláviában összesen 1970 nőnek, 
egyenként legfeljebb két éven át adagolt;ik kísérletkép· 
pen a 1\{icrolutot (összesen 32 OOO hónap), és csak 12 
esetben következett be te1hesség Az összes publikált 
adat összesítése 2 7 terhességet 1nutat.ott a kísérlet
so1'ozatba bevont 3274 nő között„ Az általa nyújtott 
biztonság tehát feltűnően jó, me1 t azt n1utat ja, hogy 
a n1ini labdacs Pearl-indcxe l. (Pea1l·index = 100 asz· 
szanyi évre cső terhesség száma). l\íechanikai védckezfí 
szerek esetén 33-ig te1 jedö Pea1l-indexszátuokat f.a.11 
nyilván a sza.küodalon1. Valamennyi kihordott gye1n1ck 
egészséges volt. A Miu1olutot a hó rninden napján,. tehát 
a menstruáció idején is szedni keII 

Megállapíthatju.J.:c, hogy az új gyógysztJl 1ninden eddigi 
ncrn horrnonális módszer alkaln1azásánál hatékonyabb 
]\Tem hivatott a klasszikns é1tele1nhen vet1- antibaby
labdacsok helyettesítésére, inkább alkaln1as a haszná·· 
lók körének kiszélesítésére azált;al, hog)' olyanok is 
alkalmazha1 ják, akik eddig egészségi vagy egyéb okok 
miatt idegenkedt0k a hormonális fügarnzásgátlók has~· 
nálatát.ól A l\ficrolut előnye a usekély 1nennyiségíí 
hatóanyag; az a kö1'iilmóny, hogy ko1]áilan ideig szed
het{); hogy a s7-ervezet ben nem halmozódik fel; továbbá, 
hogy a libidót ne1n c:sökkenti, inkább növeli li;zzcJ 
szernbt-Jn a havi vé1zések lefolyása kevésbé kielégí1.ő 
Százból négy esetben - tehát jóval gyak1ahban, rniní 
a horrnonálís labdacsok t1s0tén - időközi vé1zések kelet
keztek A periódus is nagyobb kilengéseket n1ut.at: 
egyes esetekben le1övidül (20-24 nap), n1ásokban 
1neghosszabbodik (36-45 nap). 

A Microlut fogamzásgátló hatása csak 14 napi szedés 
után áll btJ, viszont már 3 órás késedelfJin esetén n1eg
szűnik, tehát pontosan, minden 24 ó1ában, azonos idő· 
ben kell azt bevenni. A hor1nonális ovulációgátló szerek
nél a türési id6 12 óra (178) 
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SVÉDORSZÁGBAN LEGDHÁGÁBB A GYÓGYSZEH 

E E Öst. Ap ··Ztg. 26 (31-32), 5H9 (1972) 
Svédország eddíg a legmagasabb adók 01·szága volt 

1\1ost a gyógyszerárak tekintetében is elé1 te a világcsú
csot: 19 70 januárjá.tól 1972 júliusáig öt alkalonunal emel
ték. Ennek ellenére 7,9 millió svéd korona veszteséget 
rnutatnak az állami tulajdonban levő gyógysztJrtár-vál
lalatok A drágulási fülyamat egyre gyorsul A vényillc
ték darabonként 1,10 korona volt 1970. januárban; 
ez júniusban 2 koroná1a és 1972. július l-én 3,50 
ko1unára emelkedett 

A jelenség legfőbb oka a gyóg.)SZtniparban dolgozók 
bérének állandó em0lkedése, ami az exportot is érzé·· 
kenyen érinti, tekintve, hogy az ípal te1n1elésének 50o/
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kivitch·e kerül. Ezzel szemben a belső fogyasztást 4-8%· 
ban külföldi eredetű gyógysze1ekkel fedezik (197) 
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